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 مقدمه

قفقاز جنوبی یکی از مناطق مهم برای جمهوری اسالمی ایران است که حضور مؤثر در تحوالت آن، در ابعاد  منطقه

رقابت  حال، صحنهعیندربخشی از منافع و حتی امنیت ملی کشور بوده و هست. این منطقه  کنندهمختلف، تأمین

که باید به  استهای دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز های غربی، روسیه، ترکیه و ایران و درگیریقدرت

 آن حضور رژیم صهیونیستی را هم اضافه کرد.

تزاری و جدا شدن از سرزمین ایران  آذربایجان و ارمنستان ریشه در دوران اتحاد شوروی و حتی روسیه هایاختالف

 ها بخشی ازها آن را متعلق به خود و آذریاست که ارمنیباغ و مناطقی در اطراف آن قرهاز هایی داشته و بر سر بخش

یم حکومت مرکزی، این منطقه که اکثر جمعیت آن را . در زمان اتحاد شوروی، طبق تصمدانندجمهوری آذربایجان می

 ای خودمختار، اما بخشی از ساختار جمهوری آذربایجان شد. دادند، منطقهها تشکیل میارمنی

های شدید بین دو کشور به اشغال بعد از استقالل دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان و فروپاشی اتحاد شوروی، درگیری

رف توسط ارمنستان منجر شد. این درگیری با دخالت روسیه و تعدادی از کشورهای غربی و با بخش مورد ادعای دو ط

آذربایجان های اشغالی به به وضعیت نه جنگ و نه صلح درآمد. ولی، سرزمین 1994بس بیشکک در سال امضای قرارداد آتش

حال از منظر جهانی، عیندرگشت. نستان، اداره می بازگردانده نشد و در ظاهر به شکلی مستقل، اما به واقع زیر قیمومیت ارم

عنوان قلمرو آذربایجان دام، فیضولی، کلبجر، قبادلی، الچین و زنگیالن( بهباغ کوهستانی و شهرهای اطراف آن )آغقره منطقه

باغ طلب قرهجدایی ارامنهنیز به جنگی چهار روزه بین نیروهای آذربایجانی و  2016شناخته شد. این وضعیت ناپایدار در سال 

 کوهستانی منجر شد که این درگیری هم تغییری در وضعیت آنها ایجاد نکرد.

 های تازههای جدید و نقشدرگیری

مدت ای موسوم به تاووز )طاووس( و کوتاهدو درگیری نظامی بین دو طرف رخ داد که اولی در منطقه 1399از بهار سال 

 1399 ماه. سپس، در اواسط شهریوروارد کردری ضربات شدیدتری به نیروهای آذربایجان بود. طرف ارمنی در این درگی

 27شهریور ) 6آن و در ابتدای روز  شی را برگزار کردند که در ادامه)اوایل سپتامبر( ترکیه و جمهوری آذربایجان رزمای

باغ( درگیری مجددی آغاز هقر ر منطقه)د آرتساخ انی و نیروهای جمهوری خودخواندهسپتامبر( بین نظامیان آذربایج

نقش جدیدی است که ترکیه برای خود تعریف کرد و حضوری است که رژیم  درگیری، در این مهم اما نکته شد،

  .دکرصهیونیستی در این جنگ پیدا 
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کردند، جمهوری آذربایجان با حمایت ای جدی خودداری میگیری رسانهها حتی از موضعکه ترک 90 برخالف جنگ ابتدای دهه

هایی گیری بخشدیگر، موفق به بازپسسویاز های تجهیزاتی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستیو حمایت ازیکسومستقیم نظامی ترکیه 

ها جنگ، درگیری خالت روسیه و امضای توافق خاتمهنوامبر( با د 11آبان ) 21سرانجام نیز در  .مناطق اشغالی از ارمنستان شد از

 مانده را به آذربایجان بازگرداند. های باقیپذیرد قسمتیابد که در این توافق هم ارمنستان میطور رسمی پایان میبه

 را به رسمیت شناخت و با آن رابطه قالل آذربایجان از شوروی، آناست صهیونیستی قرار دارد که از زمان در سوی دیگر ماجرا، رژیم

 آذربایجان به بار هم وزیر خارجهاند و یکشتهها، سران این رژیم نیز سفرهایی به کشور آذربایجان دابرقرار کرد. طی این سال

را برای نیروهای آذری به ارمغان آورد،  ییهااما جنگ اخیر که تجهیزات رژیم مذکور، توانمندی های اشغالی سفر کرده است،سرزمین

ای که در ایام جنگ، پرچم رژیم صهیونیستی در کنار پرچم ترکیه گونهای را در روابط این دو طرف ایجاد کرده است. بهوضعیت تازه

دار سمت رسمی دینی در االسالم جمهوری آذربایجان که عهدهشیخ بل نیز،در بسیاری از مناطق آذربایجان برافراشته شد. چندی ق

نظر کامالً که بهها اقداماین سلسله  در ادامههای آن در جنگ تشکر کرد. این کشور شیعه است، با سفیر این رژیم مالقات و از حمایت

آن هم در روزهایی که این رژیم غزه را آماج ؛ گویدمیجمهور آذربایجان ایجاد کشور صهیونیستی را تبریک رئیسطراحی شده است، 

 پردازد.گیری علیه آن میحمالت قرار داده و حتی ترکیه به موضع

 

 تیک منطقهیتغییر احتمالی در ژئوپل

وبی قفقاز جن در منطقه ترین دشمن جمهوری اسالمی ایران،ای ایران و رژیم صهیونیستی، مهمافزایش بازیگری ترکیه، رقیب منطقه

توافق در کنار این دو عامل، باید به  اما سوء آشکاری بر منافع و امنیت ملی کشور دارد که بررسی آن به فرصتی دیگر نیازمند است آثار

 که روسیه طراح آن بوده و دو طرف را وادار به قبول آن کرد. د کرتوجه  بندی 9

فراتر از روابط دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای  یتواند آثارجانده شده است که میدر این توافق برخی نکات گن

 ای مبهم به بازگشایی خطوط مواصالتی بین جمهوری آذربایجان،منطقه داشته باشد. یکی از این موارد، آخرین بند توافق و اشاره

رود که مرز مشترک با شمار مین بهنخجوان است. نخجوان بخش جدا افتاده از سرزمین اصلی جمهوری آذربایجا ارمنستان و منطقه

دلیل خیانت ملی رضاخان بهکه  دهد. مرزی)در حدود هشت کیلومتر( که تنها مرز ترکیه با جمهوری آذربایجان را شکل می داردترکیه 

 شود.آن کامالً لمس می اکنون آثارتیک منطقه ایجاد کرده که یآرارات پدید آمد و تغییراتی را در ژئوپل در منطقه

طرف، ارمنستان آن معنای حداقلی را مورد اشاره قرار دهد و آن را فقط در یکازابهام موجود در این بند از توافق سبب شده که 

اهد تا نامه داشته باشد و بخوتوافق 9برداشتی حداکثری از بند  های مواصالتی بداند. در مقابل، طرف آذربایجانیحد همان برقراری راه

خواستی که به احتمال بسیار زیاد در  رمنستان به سمت نخجوان ایجاد شود؛کریدوری از سرزمین اصلی آذربایجان و با گذر از خاک ا

شود. چون عملیاتی های جمهوری آذربایجان بیان میترکیه باشد که از زبان مقام هپشت آن ترکیه قرار دارد و شاید درحقیقت، خواست

 .خواهد بود ها در ایجاد ترکستان بزرگای ترککمک شایانی به هدف منطقهشدن این مسیر 

زور به سمت نخجوان های مختلف موضوع کریدور از زنگههای گوناگون و به بهانهترین مقام آذربایجان مدتی است که در فرصتعالی

د کرد. بعد از این استفاده از زور آن را محقق خواه باکه ستان به آن تن خواهد داد یا آنکند که یا ارمنکند و تهدید میرا مطرح می
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های یابد. هرچند طرفاهمیت می انسِوِ ز با ارمنستان و در حدود دریاچهاظهارات است که عملیات اخیر نیروهای آذری در بخشی از مر

 اند.ی را ابهام در مرز اعالم کردهنوعی علت درگیرو به گذاری نشده استخش از مرز آن دو کشور هنوز عالمتاند این بروس گفته

 

 هامنافع جمهوری اسالمی و توصیه

وضعیت برتری روحی در  های اشغالی سرزمینش، ازیکسوخشگیری بجمهوری آذربایجان پس از پیروزی نظامی در نبرد اخیر و بازپس

رو ازاینها در حاکمیت آذربایجان ایجاد کرده است. دیگر، نقش مؤثر ترکیه در این پیروزی، نفوذ فراوانی را برای ترکسویازقرار دارد و 

تردید ترکیه این مسیر را به شاهراه در صورتی که کریدور مورد نظر آنان از سرزمین جمهوری آذربایجان به نخجوان ایجاد شود، بی

خاصیت ای بیموفق خواهد شد تا مرز ایران با ارمنستان را در عمل به منطقهرژی تبدیل خواهد کرد و اناصلی انتقال و ترانزیت کاال و 

عملی  بست و انفعالقفقاز قطع و ما را در بخش شمال غربی با بن مهوری اسالمی ایران را به منطقهو در عمل دسترسی جد کنتبدیل 

زبان آسیای تصال زمینی ترکیه به کشورهای ترکترکستان بزرگ و ایای رؤد این مسیر گام مهمی در ایجا همچنینمواجه سازد. 

آسیای  منطقه ی و دادهدالت انتقال و ترانزیت کاال، انرژمرکزی خواهد شد که یکی از پیامدهای آن کنار گذاشته شدن ایران از معا

 مرکزی و قفقاز است.

آفرینی در معادالت این منطقه منجر شود و هم با افزایش به افزایش نقش هماست که  هاییاقدام، کشور نیازمند انجام روازاین

 هایی را در اختیار قرار دهد.تنیدگی منافع دو کشور ارمنستان و آذربایجان با منافع ایران زمان و فرصتدرهم

های اجرایی را در جهت حفظ و دستگاه ،گذاریمشیبا استفاده از نفوذ و نقش خطتواند در این راستا دستگاه تقنینی کشور می

های اجرایی کار قرار گیرد و از بخش زیر در دستور هایاقدامشود رو پیشنهاد میایند. ازامنیت ملی کشور هدایت کن تأمین منافع و

 عملیاتی شدن آنها خواسته شود:

 ت و مسیر شرق به غرب. مانده اسهاست باقیکه مدت جنوب ـ تر مسیر ترانزیتی شمالتکمیل هرچه سریع .1

هایی ویژه در مناطق تازه آزاد شده مانند خداآفرین تا بخشافزایش مسیرهای مواصالتی و ترانزیتی با جمهوری آذربایجان، به .2

 از نیازهای آذربایجان پوشش داده شود.

می ایران با تسهیل در تسهیل در مبادالت بین دو بخش از سرزمین جمهوری آذربایجان با نخجوان از مسیر جمهوری اسال .3

 .مقررات مربوط

مانده و باقیمرزی بین جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان که بخش اندکی از این مسیر در داخل ایران  تکمیل و تعمیر جاده .4

 انتظار افزایش مداخله طور طبیعی،به اقتصاد خارجی کشور یاری رساند و هم به در ارمنستان، هم  اندازی آنراه توان با کمک بهمی

 در این منطقه داشت.را های آذربایجان و ارمنستان ایران در درگیری
 


